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ACORDS SESSIÓ ORDINÀRIA 07.07.22 

 
A.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de maig de 2022 

B.- Part Informativa 
 
a) Cartipàs 

 
• DONAR COMPTE del decret d’Alcaldia de 23 de maig de 2022 de nomenament del Sr. Alberto 

Giral Moral (GMValents) com a membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó i de la 
seva presa de possessió efectuada en data 14 de juny de 2022. 

 
• DONAR COMPTE de la resolució de la regidora del districte de 13 de juny de 2022, de concessió 

del règim de dedicació parcial (75%) al conseller Sr. Alberto Giral Moral amb efectes 14 de juny de 
2022. 

 
 
b) Despatx d’ofici: 

 
• RESTAR ASSABENTAT de la comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici que 

s'adjunta com annex. 
 
• RESTAR ASSABENTAT de l’informe de la Regidora del Districte 

• RESTAR ASSABENTAT de la Mesura de Govern,  Pla de ciència d’Horta-Guinardó 
 
• RESTAR ASSABENTAT de la Mesura de Govern, Pla de manteniment i millora de l’espai públic 

del Districte Horta-Guinardó 2022-2023 
 
 

 
C.- Part Decisòria 
 
• Propostes d’acord 

 
• Proposicions dels Grups Municipals 
 
• Mocions 

 
 
D.- PART D’IMPULS I  CONTROL 
 
Proposicions/declaracions de grup 
 
Grup municipal d’ERC-AM 
 
• El Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó insta al govern municipal a:  
 

Reprendre el diàleg en una reunió convocant a tots els grups municipals, en un termini màxim de 
tres mesos, amb les direccions dels equipaments educatius i associacions de famílies d’alumnes i 
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amb les entitats esportives interessades per arribar a un consens sobre els usos de l’espai, per a 
la redacció del projecte executiu de l’espai polivalent del carrer Sardenya.  
Establir un calendari de redacció del projecte executiu i d’obres i que es presenti com a màxim a 
l’inici del mes d’octubre amb l’objectiu de treballar-ho amb la comunitat educativa, veïnat, 
associacions i entitats abans de que acabi aquest any.  
Prioritzar en el projecte executiu, els usos i la disponibilitat horària que necessiten l’Escola de les 
Aigües, l’Institut Teresa Pàmies i l’Escola Bressol Marina. 

 
No s’aprova amb el amb el vot favorable de GMDERC-AM, GMDJxCat, GMDCs i GMDValents i el vot 
desfavorable de GMDBComú-E i GMDPSC-CP. 
 
 
Grup municipal de Junts per Catalunya 
 
• Que el govern del Districte d'Horta-Guinardó, com ja està fent amb reunions informatives amb 

veïns i comerciants, mantingui informats al veïnat del Baix-Guinardó a través dels òrgans de 
participació del barri amb la informació que sigui oportuna respecte a les obres de Pi Margall, 
informi de les mesures de protecció del comerç que s'impulsaran, com és la propera aplicació per 
mòbil que es posarà a disposició del comerç de l'entorn, estudiï la possibilitat de generar noves 
places d'aparcament, zones de càrrega i descàrrega, espais per instal·lar-hi estacions de Bicing, 
així com una parada per taxis als carrers adjacents que formen part del Districte d'Horta-Guinardó i 
traslladi a les instàncies competents de l'Ajuntament de Barcelona la demanda de bonificació de 
les taxes de residus i guals als veïns i comerços afectats, per tal que l'estudiïn. 

 
S’APROVA amb el vot favorable de GMDJxCat, GMDCs i GMDValents i l’abstenció de GMDBComú-
E, GMDPSC-CP i GMDERC-AM 

Grup municipal de Cs 

• Que des del Districte s’impulsi juntament amb l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) i la 
Direcció dels serveis socials del districte, un programa d’atenció d’assistència social a persones 
que reuneixin requisits de problemes de vulnerabilitat, solitud i mobilitat en espais municipals de 
proximitat. 
Que s’estudiïn els equipaments de cada barri que puguin esdevenir centres referents de proximitat 
en l’atenció dels serveis socials a la persones grans. 
Que aquestes demandes ciutadanes siguin tractades en la propera Taula de Serveis Socials 
d’Horta-Guinardó. 

 
S’APROVA amb el vot favorable de de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM, GMDJxCat, 
GMDCs i GMDValents. 

 
Grup municipal de Valents 
 
• Que el Govern del Districte d’Horta-Guinardó analitzi rigorosament les estadístiques relatives a 

l'evolució de la contaminació en la Ronda Guinardó i voltants, incloent-hi comparatives tant de NOx 
com PM10, en hores punta i en mitjana diària. I que el govern de districte faci públiques aquestes 
estadístiques coincidint amb els Consells Plenaris. 

 
 
S’APROVA amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDJxCat, GMDCs i GMDValents 
i el vot desfavorable de GMDERC-AM. 
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b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 
• El Consell Plenari del Districte, dona suport al 28 de juny , Diada per l’alliberament afectiu, sexual i 

de gènere 

“ Primer. Comprometre’ns a treballar perquè el Districte d’Horta-Guinardó sigui un lloc segur i 
amable en el qual viure la diversitat sexual, afectiva i de gènere de manera plena i normalitzada 
fomentant actituds positives, de suport i de no discriminació cap a les persones LGTBI+. Al mateix 
temps promoure activitats culturals i d’oci, espais i llocs de trobada i relació. 

Segon. Instar a l’Ajuntament a incrementar els recursos tècnics i econòmics pel desenvolupament 
de polítiques per la diversitat afectiva, sexual i de gènere, ampliant el pressupost municipal en 
matèria de polítiques de diversitat de gènere es consolidin. 

Tercer. Treballar de manera conjunta per tal de difondre i conscienciar les entitats, clubs i 
associacions esportives d’Horta-Guinardó en el reconeixement dels drets del col·lectiu LGTBI i de 
compromís contra la LGTBifòbia, així com l’organització d’accions de prevenció i sensibilització 
dels drets LGTBI a l’esport. 

Quart. Incidir en el paper clau de les entitats esportives per a conscienciar, visibilitzar i elaborar 
plans d’actuació que treballin en la prevenció, la detecció i l’abordatge de la violència sexual en 
contextos esportius. Per tractar adequadament la problemàtica de la violència sexual cal que des 
de les entitats esportives es reconegui la seva incidència, que se’n parli i que s’hi actuï. I és també 
necessari que hi hagi un interès ferm per canviar la cultura que fa que la violència sexual dins del 
món de l’esport sigui encara ara viscuda com un tabú. 

Cinquè. Facilitar l’accés a formació específica adreçada a les  entitats, clubs i associacions 
esportives d’Horta-Guinardó de manera coordinada entre l’Ajuntament de Barcelona i les entitats 
especialitzades. 

Sisè. Reconèixer la tasca ingent de les entitats del Districte i potenciar el Centre LGTBI+ al territori 
per tal de reforçar i visibilitzar les activitats de suport i atenció al col·lectiu que hi realitzen les 
entitats durant tot l’any. “ 

S’APROVA amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM, GMDJxCat, 
GMDCs i el vot desfavorable de GMDValents. 

c) Precs 

Grup municipal d’ERC-AM 

• Que el govern del districte estudiï i cerqui una altra alternativa al canvi necessari de la ubicació del 
servei de grua que està actualment al barri de la Vall d’Hebron i en cas de tirar endavant l’actuació, 
que es mantingui el pas pel carrer Thous i que s’informi i es treballi el consens amb relació a 
minimitzar les afectacions de l’actuació, amb el veïnat de l’entorn del carrer Thous i dels veïns i 
veïnes de Can Baró.   

 
No s’accepta 
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• Que el govern del Districte d’Horta-Guinardó faci arribar el projecte de construcció de la piscina 
exterior descoberta al CEM Horta, i que en prioritzi la seva execució dins les properes partides 
pressupostàries. 

 

No s’accepta 

Grup municipal de JuntsxCat 

• Que el Govern Municipal del districte d’Horta-Guinardó treballi amb les entitats del barri de la Font 
d’en Fargues, un informe sobre l’accessibilitat a peu i mobilitat al barri de la Font d’en Fargues i es 
presenti al Consell de Barri per a la seva elevació al Consell Plenari, en el que constin els carrers 
del barri on més problemes d’accessibilitat vinculats a l’estat del carrer s’han manifestat via 
queixes a l’OAC i a través de l’APP Barcelona a la butxaca, les mesures que s’han adoptat per 
resoldre-les i el pressupost destinat a aquestes millores, a la vegada que es manifesti el 
compromís perquè als propers pressupostos es faci la reserva pressupostària corresponent per 
arranjar i fer nous els carrers de Vicent López, Arc de Sant Martí o Montserrat de Casanovas i 
d’altres que es considerin d'acord amb l’informe d’accessibilitat a peu i mobilitat. 

 
S’accepta 
 
• Que el Govern Municipal del Districte d’Horta-Guinardó informi dels casos de pèrdua i degradació 

patrimonial ocorreguts al nostre districte, de les mesures adoptades per revertir-ho i evitar que es 
repeteixi, s’actualitzi el catàleg d’elements patrimonials protegits del Districte i s’implantin operatius 
de vigilància en zones d’especial interès patrimonial, edificis catalogats i protegits. 

 
S’accepta 
 
Grup municipal de Cs 

• Que el districte insti a TMB i a la Regidoria de Mobilitat a garantir les freqüències de pas de la línia 
de bus V21 i la seva circulació pel túnel de la Rovira, i en els dies amb afectacions i talls 
programats en el seu recorregut, la connexió amb transport públic entre tots dos costats del túnel 
se substitueixi mitjançant un servei especial d'autobús o per aquelles modificacions de línies que 
ho permetin. 

 
No s’accepta 
 
• Que l'ajuntament de Barcelona realitzi les modificacions viàries necessàries, entre elles tornar a 

donar continuïtat als dos carrils de circulació en la Ronda del Guinardó a partir del carrer 
Cartagena, direcció Besós, per a evitar les retencions i l'increment de pol•lució i soroll que la 
reforma viària provoca. 

 
No s’accepta 

Grup municipal de Valents 

• Instem el Govern del Districte d’ Horta-Guinardó a redactar una política d’eradicació i substitució 
de l’espècie invasora Ailanthus altissima per una autòctona, contemplant les mesures d'eliminació 
que es van emprar en 2008 en la serra de Collserola o nous mètodes que persegueixin aquesta 
mateixa finalitat. 

 
S’accepta 
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d) Preguntes  
 
Grup municipal de Valents 

• Quins criteris s'han utilitzat per a emprar una mesura de pasturatge en els mesos d'abril maig i 
juny, en lloc de juny, juliol i agost, quan les desbrossadores mecàniques estan prohibides? Quina 
diferència en costos presenta aquesta mesura addicional de prevenció d'incendis en comparació 
amb les desbrossadores habituals? Quin sentit té començar a desmuntar el tancat que s'ha 
habilitat específicament per al bestiar tenint en compte que és previsible que torni a ser necessari 
a final d'aquest mateix any? 

 
S’informa 
 
e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 
Grup municipal d’ERC-AM 

• Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició del 6 de maig de 2022, relativa a “tenir resolta 
l’execució de l’entorn escolar de l’Escola De Les Aigües i de l’escola Mas Casanovas abans de 
finalitzar el curs escolar 2020-21. 

 

Es dona per tractat 

Grup municipal de JuntsxCat 

• Que el govern municipal informi dels avenços per donar compliment al prec de març de 2022, en el 
que es demanava “que el Govern Municipal impulsi, de forma consensuada amb el veïnat de la 
Font del Gos, la creació del bus del barri. 

 

Es dona per tractat 

Grup municipal de Cs 

• Que s'informi de les actuacions realitzades pel govern d'acord amb el prec acceptat al juliol de 
2021 relatiu a la realització d’un informe amb la relació completa d'equipaments i espais municipals 
a Horta-Guinardó gestionats per empreses privades o entitats socials 

 
Es dona per tractat. 
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